
15. ПОЈЕДИНАЧНO ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МУШКАРЦЕ 

6 – 14. децембар 2021. 
 
 

ТУРНИРСКИ ПРАВИЛНИК 
 

 

Члан 1. 

Шаховски савез Србије организује 15. Појединачно првенство Србије за мушкарце у шаху 
за 2021. годину. Првенство ће се одржати од 6. до 14. децембра 2021. године у хотелу 
„Стара Планина“ на Старој планини. 
 

Члан 2. 

На Првенству учествују следећи такмичари (поређани према турнирским бројевима 
извученим на жребу обављеном 30. новембра 2021. године): 
 

1. BM Велимир Ивић 

2. ИМ Милош Станковић 

3. BM Милоје Ратковић 

4. BM Синиша Дражић 

5. ИМ Никола Радовановић 

6. BM Лука Будисављевић 

7. BM Александар Инђић 

8. BM Бобан Богосављевић 

9. ИМ Зоран Арсовић 

10. BM Александар Ковачевић 

 

Члан 3. 

Техничка конференција, на којој ће се учесници упознати са Правилником 15. 

Појединачног првенства Србије у шаху, одржаће се 6. децембра 2021. године у 12:00 

часова у сали за игру у хотелу „Стара Планина“. 

Присуство техничкој конференцији је обавезно. 

 

Члан 4. 

Првенство се игра по важећим ФИДЕ Правилима шаха по Бергеровом систему у 9 
кола. 
Турнир се рејтингује код ФИДЕ. 

 

Члан 5. 

Темпо игре је 40 потеза за 90 минута и 30 минута до краја партије, уз бонификацију од 30 
секунди за сваки потез. 
Користиће се шаховски сатови марке DGT 3000. Сатови ће бити подешени на 
програмирану опцију 13. Додатно време од 30 минута за други период игре ће се 

аутоматски додати када првом играчу падне заставица. 
Обавезно је читко записивање свих потеза током партије. 



Члан 6. 

Распоред игре по колима: 
 

06.12.2021. 15:30 Прво коло 

07.12.2021. 15:30 Друго коло 

08.12.2021. 15:30 Треће коло 

09.12.2021. 15:30 Четврто коло 

10.12.2021. 15:30 Пето коло 

11.12.2021. 15:30 Шесто коло 

12.12.2021. 15:30 Седмо коло 

13.12.2021. 15:30 Осмо коло 

14.12.2021. 10:00 Девето коло 

 
Свечано отварање Првенства одржаће се 6. децембра 2021. године у 15:15 часова у сали 
за игру. 
Свечано затварање турнира, додела пехара и медаља, обавиће се 14. децембра 2021. 
године у сали за игру, 15 минута након завршетка последње партије. 
 
Члан 7. 
Дозвољено кашњење на партију износи 15 минута. 

 
Члан 8. 
Уколико се такмичар повуче са турнира или није у могућности да настави такмичење са 
одиграних 50% или више партија, све његове преостале партије ће се рачунати као 
изгубљене без борбе. У случају да је такмичар одиграо мање од 50% партија сви његови 
резултати се бришу из табеле за пласман. Одигране партије ће се рејтинговати. 

 
Члан 9. 
Одлагање партија у правилу није могуће. Партија се може одложити само уз лекарску 
препоруку, сагласност противника и уколико постоје могућности да се накнадно одигра. 
Уколико наступи случај из претходног става, све партије из ранијих кола се морају 
завршити пре почетка последњег кола. Коначну одлуку о одлагању партије (партија), и 
накнадном термину за одигравање исте (истих) доноси главни судија. 

 

Члан 10. 

Такмичар са највише освојених поена (1 поен за победу, пола поена за реми и 0 поена за 
пораз) постаје победник 15. Појединачног првенства Србије и уједно првак Србије за 2021. 
годину. 



Члан 11. 

У случају деобе критичних места титула ће припасти такмичару са најбољим резултатом 
према следећим критеријумима: 

1. Међусобни резултат/и, 

2. Успех према победницима (играчи који освоје преко 50% поена), 

3. Сонеборн-Бергеров систем, 

4. Већи број победа 

5. Жреб. 

 
Члан 12. 
Три првопласирана такмичара стичу право учешћа на следећем појединачном првенству 
Србије. У случају деобе критичних места примењиваће се критеријуми из претходног 
члана. 

 

Члан 13. 

Организатори 15. Појединачног првенства Србије за жене у шаху обезбедили   су наградни 
фонд у нето - износу од 570.000 динара, који ће бити распоређен на следећи начин: 1. 
награда 160.000 динара, 2. награда 120.000 динара, 3. награда  90.000 динара, 4. 
награда 60.000 динара, 5. Награда 40.000 динара, 6.-10. награда 20.000 динара. 

У случају деобе места новчане награде се деле. 

Новчани нето износ награде ће се исплатити на рачун такмичара одмах након завршетка 
Првенства са плаћеним порезима у складу са одговарајућим прописима. 

Три првопласирана учесника добиће пехаре и медаље. 

Шаховски савез Србије ће победнику Првенства покрити финансијске трошкове за учешће 
на следећем Појединачном првенству Европе до износа од 120.000 динара. 

 

Члан 14. 

У сваком тренутку ће се примењивати правила против варања на шаховским турнирима у 
складу са важећим Правилником ФИДЕ о варању. 
Уношење мобилних телефона или неког другог електронског уређаја у салу за игру није 
дозвољено и биће санкционисано губитком партије. 

 
Члан 15. 
Главни судија турнира је међународни судија Марија Лукић, а заменик је међународни 
судија Бранка Вујић - Катанић. 
 

Члан 16. 

Одлуке главног судије су извршне, а на њих се може уложити жалба Турнирском одбору, 
најкасније у року од 60 минута по насталом спору, односно по истеку сеансе у којој је спор 
настао. Жалба се предаје главном судији у писаној форми и таксира се са 5.000 динара, 
која се у случају позитивног решења враћа жалиоцу. 

Члан 17. 
Турнирски одбор сачињавају: Игор Лукић – председник, Сандра Ђукић и Бобан 
Богосављевић. Заменици су: Ана Бендераћ и Александар Ковачевић.



Турнирски одбор доноси одлуку до почетка наредног кола. Одлука 
турнирског одбора је коначна. 

 

Члан 18. 

Сви учесници су дужни да поштују доле прописани стандард одевања. 
За учеснике Појединачног првенства Србије за мушкарце дозвољено је ношење: одела, 
кравате, елегантне панталоне, панталоне, фармерке, кошуље са дугим или кратким 
рукавима, алтернативно поло мајице, ципеле, патике, спортски капут, блејзер, ролка, јакна, 
прслук или џемпер.  
Учесницима није дозвољено да носе: папуче, кломпе или било која обућа са отвореним 
прстима или деловима стопала, панталоне или фармерке са рупама, шортсеви, бермуде, 
тренерке, принтови на одећи који имају вулгарне речи и голе или полуголе слике, одећа без 
рукава, прљава одећа или одећа која има мирис тела, наочаре за сунце, спортске капе или 
друге капе (осим из верских разлога).  
 
У сали за игру фотографисање са блицом је дозвољено само првих 10 минута од почетка 
кола. Главни судија може одобрити и додатно време за фотографисање уколико процени 
да то не угрожава такмичаре. 
 

Члан 19. 

Сви такмичари, судије и организатори такмичења дужни су да поштују и придржавају се 
мера и препорука Владе Републике Србије и Кризног штаба које су на снази, а односе се на 
борбу против Пандемије COVID 19 током свих дана трајања Првенства. 
Важеће мере и препоруке биће објављене на Огласној табли. 

 
Члан 20. 
Такмичар може наступити на Првенству уколико поседује важећи лекарски преглед у 
складу са Законом о спорту и уколико приложи доказ о вакцинацији против Корона вируса, 
негативан тест на Корона вирус не старији од 48 часова или Изјаву прописану од стране 
Кризног штаба у вези са Корона вирусом. 

 
Члан 21. 
Поред такмичара, судија и организатора није дозвољено присуство других лица у сали за 
игру. Главни судија може одлучити другачије уколико је у питању интерес Првенства и у 
складу са препорукама Владе Републике Србије и Кризног штаба. 
Пре почетка сваког кола судија или за то одређено лице ће инфрацрвеним термометром 
мерити температуру сваком такмичару. Уколико је измерена температура већа од 37,5 оС, 
мерење ће се поновити још два пута у интервалима од по 10 минута. Такмичар који и после 
трећег мерења има већу температуру од 37,5 оС, не може наступити у односном колу и 
изгубиће партију. 
Ношење заштитних маски је обавезно за све учеснике Првенства током трајања 
такмичења. За време игре, док седе за столом, играчи не морају носити маске али се оне 
препоручују. Током шетње салом за игру такмичари треба да одржавају међусобно 
одстојање од најмање 2 метра. 
 

Члан 22. 

За тумачење свих спорних ситуација које настану у току турнира, а нису регулисане 
овим Правилником, надлежан је главни судија Првенства. 

 

Члан 23. 

Овај правилник је прописао Шаховски савез Србије и сви учесници су дужни да га се 
придржавају. 

Своју сагласност са Правилником учесници потврђују потписом. 

 
 
 



У Београду, 30. новембра 2021. године 
 

Шаховски савез Србије 

 
Председник 
Драган Лазић 

 
 
 
 
 

 

1. ВМ Велимир Ивић    

2. ИМ Милош Станковић 
   

3. ВМ Милоје Ратковић 
   

4. ВМ Синиша Дражић 
   

5. ИМ Никола Радовановић 
   

6. ВМ Лука Будисављевић 
   

7. ВМ Александар Инђић 
   

8. ВМ Бобан Богосављевић 
   

9. ИМ Зоран Арсовић 
   

10. ВМ Александар Ковачевић 
   

 


